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धुक्यातील जाद ू



कोण्या एके काळी जेव्हा, पवात र्ात असत आखि लोक 
ऐकत असत, कॅडर इड्रिस पवातावर बर्ााची चादर पसरत असे 
आखि प्लायललमोन लशिर धुक्यात हरवून जात असे, तवे्हा 
पश्चिम वेल्स प्ाांतात थॉमस नावाचा एक मुलर्ा राहात असे. 
समुद्रककनाऱ्यावरील दलदलीजवळ दर्डाांनी बनलेल्या एका 
कच्चच्चया घरात तो राहात असे. थॉमस जादरू्ार बनण्यासाठी 
अभ्यास करत असे. तो तासनतास जादचूी पुस्तके वाचत बसे, 
जादचु ेमांत्र पाठ करत असे आखि मर् तयाांच ेउच्चचारि करत 
असे. पि तयाची जाद ूकाही र्ारशी प्भावी नव्हती.      



िरांतर, थॉमसची जाद ूतयाच ेघर ऊबदार ठेवू शकेल 
इतपतही प्भावी नव्हती. रोज सकाळी, थांडीपासून बचाव 
करण्यासाठी तयाला घरात लाकड ेजाळून आर् करावी 
लार्त असे. ऊब लमळवण्यासाठी तयाला आपल्या मांत्राांचा 
काही उपयोर् होत नसे. पाऊस पडल्यावर तयाच्चया 
छोट्याशा झोपडीच्चया छतातून पािी र्ळत असे, लभांतीांच्चया 
भेंर्ामधून र्ार वारा घरात लशरत असे. थॉमस आर्ीसाठी 
ठठिर्ी पेटवण्याव्यततररक्त आििी काही करू शकत नसे.  



थॉमसच्चया घरी काही पाहुिेही होत.े हे दलदलीतील जीव 
होत.े तयाांनासुद्धा थोडी ऊब हवीच असत.े पि थॉमस 
आपल्या छोट्याशा घरात र्क्त एका बेडकाला सोबतीला ठेवत 
असे. थॉमस तयाला जेरेमी म्हित असे. जेरेमी दीघाकाळ 
दलदलीत राठहला होता. तो वाऱ्याच ेर्ािे ऐकू शकत असे. 
काहीवेळा, थॉमस नवा मांत्र उच्चचारत असे तवे्हा जेरेमीसुद्धा 
तयाच्चयासोबत र्ुिर्ुित असे.    



एका वादळी रात्री, समुद्राला धडकिाऱ्या पश्चिमेच्चया 
वाऱ्याच ेर्ीत ऐकत असताना, जेरेमी स्वत: रचलेली एक 
धुन र्ुिर्ुिू लार्ला. अचानक, वादळ शाांत झाले. एक 
अनपेक्षित अशी शाांतता पसरली. जेरेमीला आिया वाटले.  

“च्चच-च्चच-च्चच,” इतका वेळ शाांत बसून जेरेमीसोबत 
वाऱ्याच ेर्ीत ऐकत बसलेला थॉमस पुटपुटला. आता 
घराच्चया बाहेरून अश्चजबात आवाज येत नव्हता. जेरेमी 
आखि थॉमस आता काय होईल, याची वाट पाहू लार्ले.  



थॉमसने जेरेमीला उचलले आखि झोपडीबाहेर 
डोकावले. बाहेर जर् धुक्यात हरवले होत.े पललकडची 
दलदल आखि समुद्र, थॉमस आखि जेरेमीची जिू वाट 
बघत होत.े पावसाच ेथेंब हवेत तरांर्त होते, जिू त े
जलमनीवर पडले तर ही नीरव शाांतता भांर् पावले.  



हा िि ववलिि आहे, हे थॉमसला जािवले. 
तयाने शाांत दलदलीत दोन पावले टाकली आखि मर् 
आििी दोन पावले....मर् तो र्ारठून रे्ला. सरळ 
पुढे, दलदलीतील र्वतामध्ये काहीतरी हालचाल 
झाली. ही काही दिल घेण्यासारिी र्ोष्ट नव्हती. 
थॉमसने श्वास रोिून धरला.   



तो सावकाश पुढे पुढे सरकू लार्ला. जेरेमीला आपल्या 
हातात धरून ठेवल्यामुळे थॉमसला जेरेमीच्चया ह्रदयाची 
धडधड जािवत होती. थॉमस आपल्या र्ुडघयाांवर बसला 
आखि तयाने र्वत बाजूला सारले. तयाला वेत आखि 
दलदलीने बनलेले एक घरटे ठदसले. तयात एक छोटासा 
िॅर्न होता. आजवर, थॉमसने कधी िॅर्न बतघतला नव्हता. 
तयाने तयाांच्चयाबद्दल र्क्त ऐकले नव्हत.े   



थॉमसचा िॅर्न कर्क्कट ठहरव्या रांर्ाचा होता 
आखि िूप तरूिही होता. तयाने आपले पांि पाठीवर 
आखि बाहुांवर दमुडले होत.े थॉमस नश्चजक आल्यावर तो 
भीतीने थरथरू लार्ला. छोटासा िॅर्न बघून जेरेमीला 
आनांद झाला. तो पुन्हा र्ुिर्ुिू लार्ला. तयाच ििी, 
वारा पुन्हा र्ािे र्ाऊ लार्ला, समुद्र र्जूा लार्ला आखि 
पाऊस पडू लार्ला. थॉमसने िॅर्नला उचलले आखि 
तयाला आपल्या झोपडीत आिले. तयाने घरात लशल्लक 
राठहलेला माशाचा तुकडा िॅर्नला िायला ठदला. तयाला 
प्यायला ताजे पािीही तयाने ठदले.  



ततघाांसाठी तो ठदवस लाांबलचक ठरला. थॉमसने 
एका हातात जेरेमीला तर दसुऱ्या हातात िॅर्नला धरले, 
जिू तयाांना सोडले तर तयाची जाद ूअडिार होती. दपुारी 
उशीरा, तयाने एक कप चहा बनवला. िॅर्न शाांत होता, 
जेरेमी पेंर्त होता.  



जाद ूझाल्यानांतर कुिीही र्ुिर्ुित नव्हत.े 
हातात धरून ठेवलेले जीव घाबरू नयेत, म्हिून 
थॉमस सावकाश पढेु झाला. हातातील जीवाांना तयाने 
मुक्त केले आखि तो पुन्हा आर् जाळायचा प्यत्न करू 
लार्ला. लाकडाच ेतुकड ेनेहमीपेिा जास्त ओले वाटत 
होत.े तयाच्चया आर् जाळायच्चया जादनेू र्क्त धूर 
उतपन्न केला आखि श्वास घेण्यास त्रास.   



L\cmne Ehnd/e he/pbN 

थॉमसला आपल्या पायाजवळ सळसळ जािवली. तो 
िॅर्न होता. िॅर्न चालत चालत लाकडाच्चया तुकड्याकड े
जात असल्याच ेपाहून थॉमसला आिया वाटले. 
डौलदारपिे एक श्वास घेतल्यावर िॅर्नच्चया तोंडातून 
तनघालेल्या आर्ीच्चया वलयाांनी थॉमससाठी आर् उतपन्न 
केली.  



आर् चाांर्ली जळू लारे्पयतं िॅर्न आर्ीजवळून हटला 
नाही. थॉमसने आर्ीवर चहाची ककटली ठेवली आखि आर्ीकड े
बघत तो जेरेमीच्चया शेजारी बसला. जेरेमी एक र्ािे र्ुिर्ुिू 
लार्ला, एक नवे र्ािे ज्यामळेु आर्ीच ेसांर्ीत वातावरिात 
घुमू लार्ले आखि चहाच्चया उकळतया पाण्याच्चया आवाजात 
लमसळून रे्ले.   

 ही वेळ सांर्ीत ऐकायची होती. मर् थॉमस पुटपुटला, 
“कृपया, मला ही धुन लशकव. मलासुद्धा र्ायचांय.” आर् वाढत 
रे्ली, झोपडीला आखि तयातील जीवाांना ऊब देऊ लार्ली.  



रात्री कधीतरी िॅर्न घर सोडून तनघून रे्ला. 
पि थॉमस आखि तयाचा लमत्र जेरेमी अद्याप 
समुद्राजवळच्चया झोपडीतच राहात आहेत. काहीवेळा, 
दलदलीतील इतर जीव थॉमस आखि जेरेमीच ेसांर्ीत 
ऐकण्यासाठी ततथे थाांबतात. आता घरात आर् नसली 
तरी ऊब मात्र असत ेआखि वातावरि प्सन्न असते. 
आता घरात पावसाच ेपािी र्ळत नाही आखि र्ार 
वारा लभांतीांच्चया भेर्ाांमधून आत लशरत नाही. थॉमसची 
जाद ूआजही एकावेळी एकदाच चालत.े पि थॉमस 
आखि जेरेमी वाऱ्याच्चया ककां वा आर्ीच्चया ककां वा 
िॅर्नच्चया छोट्याशा पांिाांच्चया आवाजासोबत 
र्ुिर्ुितात तवे्हा तयाची जाद ूप्भावी होत.े   




